
3849 م.ك. مج1

حديثالموضوع3849 م.ك. مج1مخطوط رقم

الربعيات من كتاب السنن المأثورةالعنوان

النسائي ; ابوعبدالرحمن احمد بن علي بن شعيب ـ 303 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 6 ) هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

4 ـ 24عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع

 

 

file:///C|/Documents and Settings/roshni/Desktop/3849/3849 1جم .ك.م.htm [23/05/2011 11:52:11 ص]



3849 م.ك. مج2

موعظة ـ أدبالموضوع3849 م.ك. مج2مخطوط رقم

األخبار والحكاياتالعنوان

الحضرمي ; ابوجعفر محمد بن عبداهللا بن سليمان ـ القرن ( 4 ) هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

597 هـتاريخ النسخ

محمد بن عبدالغني المقدسيإسم الناسخ

26 ـ 31عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3849 م.ك. مج3

شعر ـ حديثالموضوع3849 م.ك. مج3مخطوط رقم

قصيدة في السنةالعنوان

السجستاني ; ابوبكر بن عبداهللا بن سليمان بن األشعث ـ 316 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 6 ) هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

31 ـ 32عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3849 م.ك. مج4

حديثالموضوع3849 م.ك. مج4مخطوط رقم

حديث مصعبالعنوان

الزبيري ; ابوعبداهللا مصعب بن عبداهللا بن مصعب بن ثابت بن عبداهللا ـ 236 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

579 هـتاريخ النسخ

عثمان بن ابي بكر بن جلدك القالنسي الموصليإسم الناسخ

36 ـ 58عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3849 م.ك. مج5

عقائدالموضوع3849 م.ك. مج5مخطوط رقم

ملحة في معتقد أهل الحقالعنوان

السلمي ; عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسالم ـ 660 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

815 هـتاريخ النسخ

عبالعالي بن حسن بن علي الديرينيإسم الناسخ

62 ـ 74عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3849 م.ك. مج6

تجويدالموضوع3849 م.ك. مج6مخطوط رقم

منظومة في التجويدالعنوان

الديريني ; عبدالعزيز بن احمد ـ 697 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

816 هـتاريخ النسخ

عبدالعالي بن حسن بن علي الديرينيإسم الناسخ

75 ـ 79عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع

 

 

file:///C|/Documents and Settings/roshni/Desktop/3849/3849 6جم .ك.م.htm [23/05/2011 11:52:13 ص]



3849 م.ك. مج7

رياضياتالموضوع3849 م.ك. مج7مخطوط رقم

المقنع في الجبر والمقابلةالعنوان

ابن الهائم ; احمد بن محمد ـ 815 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

870 هـتاريخ النسخ

علي بن محمد بن علي القدسيإسم الناسخ

81 ـ 83عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3849 م.ك. مج8

رياضياتالموضوع3849 م.ك. مج8مخطوط رقم

المسمع شرح المقنعالعنوان

ابن الهائم احمد بن محمد ـ 815 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

870 هـتاريخ النسخ

علي بن مسلم بن علي القدسيإسم الناسخ

84 ـ 91عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3849 م.ك. مج9

لغةالموضوع3849 م.ك. مج9مخطوط رقم

عرف التعريف بالمصطلح الشريفالعنوان

العمري ; شهاب الدين ابوالعباس احمد بـن يحيى بـن فضل اهللا ـ 749 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

813 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

94 ـ 114عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3849 م.ك. مج10

فقهالموضوع3849 م.ك. مج10مخطوط رقم

استيفاء المنقول فيما يصح أن يدعى به من المجهولالعنوان

المؤلف
الحلبي ; شهاب الدين ابوجعفر محمد بن احمد بن عمر بن العجمي القرشي الشافعي ـ 

857 هـ

أوله

 

 

آخره

 

 

850 هـتاريخ النسخ

بخط المصنفإسم الناسخ

115 ـ 120عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3849 م.ك. مج11

فقهالموضوع3849 م.ك. مج11مخطوط رقم

رسالة في السماعالعنوان

المقدسي ; ابوحامد محمد بن عبدالرحمن ـ 893 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 9 ) هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

127 ـ 132عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3849 م.ك. مج12

عروضالموضوع3849 م.ك. مج12مخطوط رقم

منظومة في العروضالعنوان

غير معروفالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 9 ) هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

135 ـ 144عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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